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BÁO CÁO
Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về Quy hoạch xây dựng vùng huyện 

Nam Trà My, giai đoạn đến năm 2030”
(Trình tại kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khoá XII)

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện, Ban pháp chế 
HĐND huyện đã tiến hành thẩm tra Tờ trình số: 43/TTr-UBND ngày 15/3/ 2022 
của UBND huyện Nam Trà My về việc đề nghị thông qua dự thảo Nghị quyết về 
Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Trà My, giai đoạn đến năm 2030. Sau khi 
xem xét hồ sơ tờ trình, dự thảo Nghị quyết, Ban pháp chế HĐND huyện có ý 
kiến như sau: 

Tại điều 34 Luật xây dựng năm 2014 quy định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch 
vùng huyện và Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức lập quy hoạch xây dựng có 
trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định trước khi được cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Việc Ủy ban nhân dân huyện Nam Trà My, lập dự thảo Nghị quyết trình 
Hội đồng nhân dân huyện xem xét, thông qua Nghị quyết về Quy hoạch xây 
dựng vùng huyện Nam Trà My, giai đoạn đến năm 2030 là đúng trình tự, thủ tục 
và đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - 
xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai 
đoạn I: Từ 2021-2025.

Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 10/01/2014 của UBND tỉnh Quảng 
Nam phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 
2020 – 2030.

Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Trà My đã được lập phù 
hợp với quy định của Luật Quy hoạch năm 2017, Luật Xây dựng ngày 
18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy 
hoạch ngày 20/11/2018  và  Quyết định số 1236/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 của 
UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Quy hoạch 
xây dựng vùng huyện Nam Trà My, giai đoạn đến năm 2030.

Qua thẩm tra, Ban Pháp chế HĐND huyện nhận thấy: Tờ trình, Dự thảo 
Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Trà My, 
giai đoạn đến năm 2030 tại kỳ họp phù hợp với đường lối, chủ trương, chính 
sách của Đảng, tình hình, điều kiện phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, 
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đảm bảo cơ sở pháp lý và tính thống nhất, đúng với quy định pháp luật hiện 
hành.

Trên đây là báo cáo thẩm tra tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc thông 
qua Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Trà My, giai đoạn đến năm 2030 của 
Ban Pháp chế kính trình Hội đông nhân dân huyện xem xét và quyết định./. 

Nơi nhận:                                            
- Thường trực HĐND huyện (theo dõi); 
- UBND huyện (thực hiện);                                           
- Đại biểu HĐND huyện (Được biết);
- Các đơn vị liên quan (theo dõi);
- HĐND, UBND các xã (được biết);                                                                  
- Lưu: VT, HĐND.                                                                                                                        
                                                                                

TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN

#ChuKyLanhDao
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